
 

  

TRANSISI: AWAL 
MASUK SEKOLAH 
YANG POSITIF 
Panduan untuk membantu keluarga 
mengisi Pernyataan Pembelajaran dan 
Pengembangan Transisi 

MENGAPA AWAL MASUK SEKOLAH YANG 

POSITIF MERUPAKAN HAL PENTING? 

Awal masuk sekolah yang positif akan membawa hasil 

pembelajaran dan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak 

Anda. Hal ini akan: 

 menghindari gangguan atas pembelajaran dan 

perkembangan mereka 

 membantu anak Anda merasa aman, percaya diri, 

dan terhubung. 

 meningkatkan ketahanan anak. 

APAKAH PERNYATAAN PEMBELAJARAN DAN 

PENGEMBANGAN TRANSISI? 

Pernyataan Pembelajaran dan Perkembangan Transisi 

(atau Pernyataan Transisi) ditulis untuk setiap anak saat 

mereka berpindah dari tahap layanan anak usia dini ke 

sekolah. Pernyataan Transisi ini akan memudahkan 

pertukaran informasi antara penyedia layanan, sekolah, 

dan keluarga. 

Pernyataan Transisi anak Anda akan berisi: 

 nama, tanggal lahir dan foto anak Anda 

 nama dan rincian kontak Anda 

 nama dan rincian kontak layanan anak usia dini 

dan tenaga profesional di layanan anak usia dini 

lainnya yang membantu anak Anda  

 informasi tentang minat, keterampilan, dan 

kemampuan anak Anda  

 strategi pengajaran untuk mendukung 

pembelajaran anak Anda. 

Informasi ini akan membantu guru kelas persiapan (prep) 

mereka untuk mengenal anak Anda dan merencanakan 

pembelajaran mereka. Pernyataan Transisi juga dapat 

membantu Anda memahami, mendukung, dan 

mendiskusikan pembelajaran anak Anda saat mereka 

mulai bersekolah.  

Jika anak Anda akan masuk di Layanan Pengasuhan di 

Luar Jam Sekolah (OSHC), Pernyataan Transisi juga akan 

dibagikan kepada penyedia layanan OSHC. 

Pernyataan Transisi anak akan membantu Anda: 

 merencanakan apa yang menarik bagi anak 

Anda  

 membantu supaya transisi dari layanan anak usia 

dini ke sekolah berjalan lancar. 

MASUKAN ANDA DALAM PERNYATAAN 

TRANSISI 

Anda dapat membantu anak Anda menjalani awal masuk 

sekolah yang positif dengan mengisi Pernyataan Transisi 

mereka. 

Dalam Pernyataan Transisi ada bagian yang perlu diisi 

oleh berbagai orang. 

Bagian 1 dan 1.1diisi oleh pendidik anak usia dini anak 

Anda. 

Bagian 1.2 dapat diisi oleh pendidik anak Anda di tahap 

usia dini jika anak Anda menderita keterlambatan 

perkembangan atau disabilitas. Profesional anak usia dini 

lainnya yang mendukung anak Anda juga dapat 

berkontribusi. 

Bagian 2: Anak diisi oleh anak Anda, dengan bantuan dari 

orang dewasa yang Anda kenal seperti Anda atau pendidik 

anak usia dini. 

Bagian 3: Keluarga diisi oleh Anda. Anda perlu 

mengisinya dengan sudut pandang penting tentang:  

 apa yang menarik bagi anak Anda  

 harapan, keinginan, dan sasaran untuk dicapai 

anak Anda di sekolah.  

Informasi ini dapat membantu guru anak Anda (dan 

pendidik OSHC mereka, jika ada) berkomunikasi dengan 

Anda dan anak Anda serta mendukung pembelajaran dan 

perkembangan anak Anda. 

APA YANG TERJADI SELANJUTNYA? 

Kembalikan Bagian 3 yang telah Anda isi (dan Bagian 2, 

jika Anda membantu anak Anda) kepada pendidik anak 

usia dini anak Anda.  

Mereka akan mengumpulkan semua bagian dari 

Pernyataan Transisi dan memberikan salinannya kepada: 

 Anda 



 

  

 sekolah anak Anda 

 layanan OSHC anak Anda, jika memang ada. 

Jika Anda belum memilih sekolah, Anda akan diberikan 

salinan kedua dari Pernyataan Transisi tersebut. Anda 

dapat memberikan salinan ini ke sekolah saat 

mendaftarkan anak Anda. 

Jika Anda tidak mengembalikan Bagian 3, maka bagian 

lain dari Pernyataan Transisi yang telah diisi akan tetap 

dibagikan kepada Anda, sekolah anak Anda, dan layanan 

OSHC anak Anda, jika memang ada.  

Berbagi informasi dalam Pernyataan Transisi akan 

membantu keberhasilan transisi anak ke sekolah. Namun, 

jika Anda tidak ingin Pernyataan Transisi dibagikan dengan 

sekolah anak Anda, harap bicarakan dengan pendidik 

anak usia dini anak Anda.  

Terkadang terkadang tenaga profesional pendidikan dan 

perawatan Victoria perlu berbagi informasi untuk 

melindungi kesejahteraan atau keselamatan anak. 

Layanan pendidikan anak usia dini Anda dapat berbagi 

informasi tentang anak dan keluarga Anda jika diperlukan 

untuk memenuhi kewajiban pengasuhan, anti diskriminasi, 

kesehatan dan keselamatan kerja, serta kewajiban 

kesejahteraan dan keselamatan anak. Untuk informasi 

lebih lanjut, kunjungi https://www.vic.gov.au/information-

sharing-schemes-and-the-maram-framework  

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT 

Silakan kunjungi 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

Dokumen ini tersedia dalam berbagai bahasa di 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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